Jogos Florais de Petrópolis / RJ
(Trovas Premiadas)

Categoria Nacional
Tema: Sorte
1. Lugar
Ter sorte é bom; todavia,
nem sempre é de fato um bem.
Quem tem tudo em demasia
vira escravo do que tem.
A. A. de Assis
Maringá – PR
-----2. Lugar
Se haver nascido é uma graça,
e a vida é a sorte maior,
que eu possa em tudo o que faça
fazer o mundo melhor.
A. A. de Assis
Maringá – PR
------

3. Lugar
Nos dissabores da sorte,
contra a descrença malsã,
faço da fé meu suporte
e aguardo um novo amanhã.
Wanda de Paula Mourthé
Belo Horizonte – MG
-----Do 4º ao 10 lugar
(ordem alfabética)
Tiveram sorte de ver
os filhos encaminhados,
pais, que desde o alvorecer
foram deles, aliados!
Cristina Cacossi
Bragança Paulista - SP
-----Bendita a sorte de quem,
a sua vida edifica,
não pelos bens que ele tem
mas pelo bem que pratica.
Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho
Juiz de Fora - MG
-----Trabalha, moureja,estuda,
faze da fé teu suporte
e verás que a sorte ajuda
quando ajudamos a sorte!
Élbea Priscila de Sousa e Silva
Caçapava -SP
-----Que Deus, tenha piedade,
da miséria, nua e crua,
dos que vivem, na verdade,
sem sorte, à mingua, na rua...
Fabiano de Cristo Magalhães Wanderlei
Natal – RN
-----Peço sempre, de mãos postas,
de joelhos, aos pés do altar...
Que a sorte, dê-me as respostas
que a vida não quis me dar!
Prof. Garcia
Caicó – RN

Por sorte, mestre e aprendiz
na vida, todos vão ser.
Quem aprende, é mais feliz,
quem ensina, há de aprender!
Kátia Sentinaro
Campinas - SP
-----Brincalhona, a sorte vem
tão camuflada na vida,
que engana até quem a tem...
Só na falta: é percebida!
Roberto Tchepelentyky
São Paulo – SP

Categoria Estadual
Tema: Sorte
1. Lugar
Vivi anos, lance a lance,
tendo a esperança por guia...
Não tive sorte, nem chance
de ter o amor que eu queria.
Paulo Maurício G. Silva
Teresópolis - RJ
2. Lugar
O amor, tal qual chuva forte,
quando inunda os corações,
transborda, mudando a sorte,
e enche a vida de emoções!
Renato Alves - RJ
2. Lugar
Sempre tive muita sorte,
mas sequer eu atinava
que era Deus o meu suporte
que a mim sempre abençoava!
Silvia Alice de Carvalho Soares
Angra dos Reis - RJ
---------------3. lugar
Nas lutas pelo poder
nem sempre vence o mais forte!
– É que ganhar ou perder...
depende muito da sorte!!!
Maria Madalena Ferreira
Magé - RJ

4º ao 10º lugar
(por ordem alfabética)
A própria sorte maldizes,
mas desprezas a labuta,
sem saber que são felizes
os que não fogem à luta.
Ariete Regina Fernandes Correia
Rio de Janeiro – RJ
-----Bem de leve, a sorte esbarra
em nós; porém, num bom lance,
algum felizardo a agarra
e não desperdiça a chance!...
Cleber Roberto de Oliveira
S. J. Meriti - RJ
-----Nossa saúde é um tesouro
sorte a ser bem protegida;
pois, sem ela, nenhum ouro
compra o valor de uma vida!
Danusa Almeida
Campos dos Goytacazes –RJ
-----Se alguns reveses sofri
nos embates, dia a dia,
muitos outros eu venci
com sorte ou com ousadia.
Jessé Fernandes do Nascimento
Angra dos Reis – RJ
-----Não lamento o que perdi
ante o pouco que restou!
– Eu apenas devolvi
o que a sorte me emprestou!!!
Maria Madalena Ferreira
Magé - RJ
-----Conselho de grande auxílio
é lutar como tu fazes,
pois, como disse Virgílio:
“A sorte ajuda os audazes”.
Paulo Cezar Tórtora
Rio de Janeiro - RJ
------

Como as flores, também elas.
têm ambas a mesma sorte:
estão presentes, as velas,
em nossa vida e na morte.
Sandro Pereira Rebel
Rio de Janeiro – RJ

Categoria Humor
Tema Azar
1. Lugar
- Vomitando! Foi comida?
Coitadinha, mas que azar.
– Foi sim, diz mãe inibida,
mas o moço vai casar.
Ariete Regina Fernandes Correia
Rio de Janeiro - RJ
-----------------------2. Lugar
A Rainha, um mulherão,
trai o marido, adoidado...
Azar do Rei, cinquentão,
ser coroa... “coroado”.
Wanda de Paula Mourthé
Belo Horizonte - MG
-----–
3. Lugar
Um suplício era aguentar
mau hálito da vizinha.
De máscara, deu azar
vai sentir bafo sozinha.
Ariete Regina Fernandes Correia
Rio de Janeiro - RJ
-----3. Lugar
Planejou fugir do hospício,
pular o portão, que esperto.
— Mas que azar, grita o estrupício...
o portão estava aberto.
José Almir Loures
Astolfo Dutra –MG

Do 4º ao 10 lugar
(ordem alfabética)
Quem anda "fora da linha",
por azar, nunca se esqueça:andando atrás de "galinha",
ganha "galos" na cabeça...
Antonio Colavite Filho
Santos -SP
-----Que azar! Achou cinquentinha,
órfão, no bolso de trás...
Grita, a mulher, da cozinha:
- Marido, acabou o gás!
Bessant
Pindamonhangaba -SP
-----–
Sua Feiúra era tanta
que fez o espelho quebrar
e a tortura se agiganta
com mais sete anos de azar!
Danusa Almeida
Campos de Goyatacases – RJ
-----Nesta vida, tive azar:
nasci feio e pobretão.
É nisso que dá furar
fila de reencarnação.
Edweine Loureiro da Silva
Saitama - Japão
-----De avião jamais! Dizia,
que chance ao azar não dava.
E um Boeing caiu um dia
no carro em que viajava.
Flávio de Azevedo Levi
Campinas – SP
-----Com as duas se casou,
mas este azar não previa:
duas sogras ele herdou
por crime de bigamia.
José Arthur Basaglia
São Paulo - SP
------

Se a minha esposa é consorte,
como vão me intitular?
Mereço um nome mais forte...
ou "sensorte" ou "com-azar".
Manoel Cavalcante
Pau dos Ferros – RN

Categoria Novo Trovador
Tema Vida
1. Lugar
Vida é bem que se pretende
e que bem caro se paga;
é uma vela que se acende
e que num sopro se apaga.
Paulo Cesar Rabello
Petrópolis - RJ
-----2. Lugar
Quando a esperança é perdida
na dor dos sonhos feridos,
o amor é a chama da vida
que nos mantêm aquecidos.
Lucélia Santos
Patu - RN
-----3. Lugar
Seja forte, enfrente a vida,
não rasteje, fique em pé,
porque a vida é resumida
em trabalho, amor e fé.
Albércio Nunes
Serra- ES
-----–
Do 4º ao 10º lugar
(ordem alfabética)
A onda do mar que se quebra
na enseada sem parar,
naquele instante, celebra
a vida que quer pulsar.
Eunice Gonçalves Pereira da Silva
São Gonçalo - RJ
------

A vida tem me ensinado,
como ganhar ou perder;
é como diz o ditado,
a dor ensina a gemer.
Francisco Maia dos Santos
Caicó - RN
-----–
Na vida andei por estradas
a cumprir minha missão!
Algumas bem asfaltadas,
outras, só pedras no chão!
Gilda Batista de Freitas
Niterói – RJ
-----"Vida de cão"... Descabida!.
Vida bandida... Incoerente.
Porém, certos cães têm vida
melhor que a vida da gente.
Juarez Francisco Moreira da Silva
Rio das Ostras - RJ
-----Por mim, parou de bater
o coração de Jesus.
Como posso merecer
a vida e morte de cruz?
Lucrecia Welter Ribeiro
Toledo - PR
-----–
Erros e acertos na vida
são próprios do ser humano,
mas a esperança perdida
é o nosso maior engano.
Lirss Cabral Buoso
Bragança Paulista - SP
-----–
Peregrina e eternamente,
num mistério tão sublime,
tenho a vida...e tal presente
que saber ou verso o exprime?
Sinclair Pozza Casemiro
Campo Mourão – PR

Fonte: Resultado enviado por A. A. de Assis

